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Tisztelt Ajánlattevő!
Pilis Város Önkormányzata árajánlati felhívást tesz közzé „Önkormányzati tulajdonú víziközművek
vagyonértékelésének könyvvizsgáló által történő hitelesítésére” feladatok elvégzése tárgyában.
Az ajánlatkérő neve és székhelye:
Pilis Város Önkormányzata
2721 Pilis, Kossuth L. út 47-49.
Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Tel.:
06-29/696-310
Fax:
06-29/696-320
E-mail:
hivatal@pilis.hu
1. A felhívás tárgya:
Pilis Város Önkormányzatának tulajdonában és a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas,
Széchenyi u. 3.) üzemeltetésében lévő vagyonelemekre elkészített Közművagyon-értékelési szakvélemény,
Vagyonleltár és pótlási terv valamint Üzemeltetésre vonatkozó javaslat alapján megállapított vagyonérték
Független könyvvizsgálói jelentésben való rögzítése.
A közművagyon értékelése a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók
által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásait figyelembe véve lett
megrendelve azzal, hogy a közművagyon értékelés legyen kibővítve a vagyon jelenlegi műszaki állapotára
vonatkozó vagyonelemenkénti vizsgálattal és felméréssel, az üzemeltetésre irányuló értékeléssel, javaslattal.
A közművagyon üzemeltetője a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.). A
közművagyonra vonatkozó, a Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves ivóvízellátásra, szennyvízelvezetésre,
tisztításra közzétett adatok megtalálhatóak a
http://www.dakov.hu/_user/file/B%C3%A9rleti%20szerz%C5%91d%C3%A9sek/7_32-33_%20Pilis.pdf
elérhetőségen.
Az árajánlatnak cégszerűen aláírva tartalmaznia kell a bírálathoz és a szerződéskötéshez szükséges adatokat
(fizetési ütemezés, a munkakezdés tervezett időpontját és a megvalósítás tervezett időtartamát, a Független
könyvvizsgálói jelentés készítésének menetét, az adatszolgáltatás módját és tartalmát, stb.)
Az árajánlatnak tartalmaznia kell azon nyilatkozatot, hogy az aláíró könyvvizsgáló a szükséges engedélyekkel
és jogosítványokkal rendelkezik, valamint az MKVK tagsági igazolvány számát.
A könyvvizsgálói záradék a vagyonértékelés eredményeként létrejött érték önkormányzati számviteli
rendszerben (ASP Gazdálkodási szakrendszerben való átemeléssel) történő átvezetéshez ad jogszabályi alapot.
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A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy a 2019. december 20 -ai leltár az Önkormányzat tulajdonában
lévő víziközmű vagyontárgyakat teljeskörűen mutatja-e be, erről az adat tulajdonos a teljes körű információt
megadta-e, a vagyonértékelés fordulónapján az Önkormányzat tulajdonában lévő objektumok
vagyonértékelése a 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően történt-e meg, a víziközművagyon
értékelése a jogszabályi előírásoknak megfelel-e. A Független könyvvizsgálói jelentést a Nemzeti
Könyvvizsgálói Standard 800. témaszámú iránymutatásában megfogalmazott formában kell teljesíteni.
A benyújtandó árajánlatban feltüntetett vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami a
„Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének könyvvizsgáló által történő hitelesítésére”
sikeres megvalósítása során felmerülhet.
A benyújtandó árajánlatban feltüntetett vállalkozói díj érvényességének minimális ideje: 60 nap.

1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő a következők szerint fizeti meg:
Hiánytalan és hibátlan dokumentáció benyújtását követően, teljesítésigazolás birtokában, 15 napos fizetési
határidővel.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetést vállal.

2. Az ajánlatok bírálati szempontja:
A munkakezdés tervezett időpontjának és időtartamának, valamint az ellenszolgáltatás összegének vizsgálata
alapján áll össze az értékelési sorrend. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül elfogadásra.
Legkorábbi munkakezdési időpont: 2020. március 1.
Azonos ajánlatok esetén Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az Ajánlattevőktől ezesetben bekért
referenciaigazolása alapján válassza ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot.

3.

Az ajánlattételi határidő: 2020. január 17. nap 09:00 óra

4.

A helyszíni szemle időpontja és helye: -

Az ajánlat benyújtásának címe, határideje: Pilisi Polgármesteri Hivatal 2721 Pilis, Kossuth Lajos utca
47-49.
Az ajánlatok személyesen, postai úton vagy elektronikus úton, a hivatal@pilis.hu címen nyújthatók be.
Amennyiben személyesen vagy postai úton kerül az ajánlat benyújtásra, úgy a zárt borítékra kérjük, írják rá
olvashatóan, jól látható helyre a beszerzési eljárás tárgyát, illetve a "nem bontható fel 2020. január 17. 09:00
óráig" megjegyzést. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok is csak a beérkezési határidőt követően lesznek
értékelve.

5.

6. Az ajánlat(ok) elbírálása:
Az ajánlat(ok) elbírálására a benyújtási határidőt követően kerül sor. Az ajánlattevőket a Pilisi Polgármesteri
Hivatal a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton értesíti a pályázat elbírálásáról.
7. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:
Formai hiányosság pótlására, illetve szükség esetén, - az ajánlati összeget nem érintően, - magyarázó
felhívás kiküldésére és annak teljesítésére van lehetőség a bontást követően 15 napon belül.
8.

Ajánlattétel mellékletei, tartalmi követelményei:

Az ajánlatnak cégszerűen aláírva tartalmaznia kell a következőket:
1. melléklet: Árajánlat sablon
2. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról
3. melléklet: Nyilatkozat szakmai alkalmasságról
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4. melléklet: Az árajánlatnak cégszerűen aláírva tartalmaznia kell
- a bírálathoz és a szerződéskötéshez szükséges adatokat (fizetési ütemezés, a munkakezdés
tervezett időpontját és a megvalósítás tervezett időtartamát, a Független könyvvizsgálói jelentés
készítésének menetét, az adatszolgáltatás módját és tartalmát, stb.)
- azon nyilatkozatot, hogy az aláíró könyvvizsgáló a szükséges engedélyekkel és jogosítványokkal
rendelkezik, valamint az MKVK számát,
- az ajánlat érvényességi idejéről (min. 60 nap) szóló nyilatkozatot.
5. melléklet: A benyújtandó árajánlatban feltüntetett vállalkozói díjnak tartalmaznia kell minden olyan
költséget, ami a „Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének könyvvizsgáló által
történő hitelesítésére” sikeres megvalósítása során felmerülhet.
Kérjük, hogy az egyösszegű árajánlatot egészítsék ki a munkák elvégzéséhez szükséges mindazon
költségekkel és megnevezésükkel, amelyre az egy összegben adott árajánlatuk nem terjed ki, illetve
nem foglalja magában. Amennyiben ilyen nincs, úgy az arra vonatkozó Nyilatkozatot is be kell
csatolni, mely az ajánlatkérés melléklete.
Kérem figyelembe venni, hogy a közbeszerzési értékhatárokat meghaladó ajánlatok beérkezése esetén a tárgyi
szerződés megkötésére csak közbeszerzési eljárás keretein belül áll módunkban.
Kérem figyelembe venni, hogy az ajánlat ismeretében, a beszerzési eljárás eredményes lezárására a fedezet
rendelkezésre állását követően kerülhet sor.

9. Szerződéskötés:
Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevővel, az Ajánlatkérő, a pályázat pozitív
elbírálását követően köt szerződést.
Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak
nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással induló beszerzési eljárást annak bármely
szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlattevőket, hogy jelen ajánlattételi felhívás kizárólag elektronikusan kerül
megküldésre.
Pilis, 2020. január 9.

Tisztelettel:
Hajnal Csilla
polgármester

Kapja:
1. Címzett, az ............@..................... elérhetőségen
2. Irattár, helyben
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